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Introduction: Personality is a collection of traits that leads to individual differences in 

behavior as well as behavior s tability and durability. This aim of the present inves tigation was 

to s tudy psychometric features of the Big-Five personality trait’s ques tionnaire in children 

and adolescence in Mashhad. Materials and Methods: The sample included 450 s 

tudents of Mashhad (253 females, 197 male) ranged between 8 and 18 years’ old that were 

selected from different Mashhad’s schools by multi-s tage clus ter method. Results: Cronbach 

alpha tes t revealed 0.64 for extraversion, 0.73 for agreeableness, 0.70 for conscientiousness, 

0.72 for neuroticism, 0.70 for openness, and 0.80 for total of the tes t. Moreover, tes t-retes t 

correlation coefficient within a one-month interval range showed from 0.85 for openness to 

0.92 for conscientiousness. The result of independent t-tes t showed that there are no significant 

differences between girls and boys personality factors. The results of factor analysis showed that 

special amount of factors is significant. Data from analysis after varimax rotation showed that 

the ques tionnaire was saturated with 5 factors that together explained 30.04% of the variance. 

Conclusion: The present data show that the Big-Five of personality trait’s ques tionnaire for 

children and adolescence has a high internal consis tency, good validity, and reliability as well as 

a good fit factor analysis. In addition, there is no difference between female and male s tudents 

in personality factors.
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ویژگی های روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد
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چــــــــكيد  ه

کلید   واژه ها:
1. نوجوانان

2. كودك
3. روانسنجی

مقدمه: شخصيت مجموعه ای از صفات است كه منجر به تفاوت های فردی در رفتار و همچنين ثبات و دوام 
رفتار می شود. هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ ویژگی های روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصيت 
برای كودكان و نوجوانان در مشهد بود. مواد و روش ها: نمونه شامل 450 دانش آموز از مشهد )253 
دختر، 197 پسر( رنج سني بين 8 تا 18 سال می باشد كه به روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای از 
بين مدارس مختلف مشهد انتخاب شدند. يافته ها: آزمون آلفای كرونباخ برای عامل برون گرایی 0/64، 
عامل گشودگی 0/70  و  رنجوری0/72  روان  عامل  بودن0/70،  با وجدان  عامل  توافق پذیری 0/73،  عامل 
ماهه  یک  فاصلۀ  در  آزمون  -باز  آزمون  همبستگی  ضرایب  همچنن  داد.  نشان   0/80 آزمون  كل  برای  و 
دامنه ای از 0/85 برای گشودگی تا 0/92 برای با وجدان بودن را نشان داد. نتایج تي تست مستقل نشان 
دادكه اختالف معني داري بين عوامل شخصيتي دختران و پسران وجود ندارد. نتایج تحليل عاملی نشان 
داد كه مقدار ویژة عوامل معني دار می باشد. داده هاي حاصل از تجزیه و تحليل پس از چرخش نشان داد 
كه پرسشنامه با 5 عامل اشباع شده بود كه به طور كلی 30/04 درصد از واریانس كل را تبيين می كنند. 
نتيجه گيري: داده هاي حاضر نشان داد كه پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصيت براي كودكان و نوجوانان 
دارای همسانی درونی باال، روایی مناسب، اعتبار مطلوب و تحليل عاملی مناسب می باشد. عالوه بر این بين 

دانش آموزان دختر و پسر در عوامل شخصيتي تفاوتي وجود ندارد. 

اطالعات مقاله:
تاریخ د  ریافت: 25 اردیبهشت 1397                                     اصالحیه: 17 تير 1397                                      تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1397 
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ــت  ــد اس ــه معتق ــد ك ــود آم ــه وج ــک )1997-1916( ب آیزن
ــت  ــک اس ــر ژنتي ــی ب ــخصيت مبتن ــردی در ش ــای ف تفاوت ه
ــاً توســط پایه هــای زیســتی شــکل می گيــرد، او افــراد  و عمدت
ــد،  ــف می كن ــاص تعری ــخصيت خ ــد ش ــه بع ــوان س را به عن
ــر  ــی10 و روان آزردگــی در براب ــر درون گرای ــی در براب برون گرای
ــدن12 )6(، ب-  ــی ش ــر اجتماع ــی در براب ــات11، روان پریش ثب
دیــدگاه كتــل13 )1998-1905( كــه 16 ویژگــی شــخصيت را 
ــرای درك و تشــخيص  ــد اســت، ب ــد و معتق ــایی می كن شناس
تفاوت هــای فــردی از ایــن 16 عامــل بایــد اســتفاده كــرد )6( 
و ج- دیــدگاه ســوم توســط كاســتا و مــک كــری14 بــه وجــود 
ــه  ــد ك ــی كردن ــزرگ شــخصيت را معرف ــل ب ــج عام ــد و پن آم
ــدل  ــد. م ــخص می كن ــخصيت را مش ــدی ش ــد كلي ــج بع پن
پنــج عاملــی شــخصيت یــک مــدل مفهومــی مناســب جهــت 
ــگ و  ــر دیان ــق نظ ــد، طب ــه می كن ــخصيت ارائ ــدی ش طبقه بن
همــکاران ایــن مــدل نظام مندتریــن مــدل جهــت طبقه بنــدی 
ــخصيت  ــزرگ ش ــل ب ــج عام ــف پن ــد، كش ــخصيت می باش ش
ــن  ــان مشــترك بي ــک زی ــه وجــود آوردن ی ــرای ب ــه را ب زمين
پژوهشــگران فراهــم كــرده اســت و بــه طــور گســترده در امــور 

ــرد )7(. ــرار می گي ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــی و پژوهش بالين
پنــج عامــل شــامل؛ برون گرایــی15، روان رنجــوری16، گشــودگی 
ــودن18 و توافق پذیــری19 می باشــد.  ــا وجــدان ب ــه17، ب ــه تجرب ب
هــر عامــل پيامدهــای مختلفــی در موفقيــت تحصيلــی، 
ــتی  ــمی و بهزیس ــالمت جس ــی، س ــط اجتماع ــه ای، رواب حرف
روانشــناختی دارد )9 ،8(. بــر طبــق مــدل كاســتا و مــک 
كــری روان رنجــوری بــه از دســت دادن ســازگاری بــا محيــط 
ــا  ــی ب ــاره دارد، برون گرای ــی اش ــات هيجان ــدم ثب ــراف و ع اط
ویژگی هایــی ماننــد اجتماعــی بــودن، تحریک پذیــری، اعتمــاد 
بــه نفــس بــاال و فعاليــت زیــاد در نظــر گرفتــه می شــود، صفــت 
گشــودگی بــه تجربــه ویژگی هایــی ماننــد تخيــل، ماجراجویــی 
و كســب تجــارب جدیــد را در بــر می گيــرد، بــا وجــدان بــودن 
عملکــرد مناســب در كنتــرل تکانه هــا، رفتارهــای معطــوف بــه 
ــر می گيــرد  هــدف، نظــم و ترتيــب و مســئوليت پذیری را در ب
ــد  ــی مانن ــامل ویژگی های ــری ش ــت توافق پذی ــن صف و همچني
نــوع دوســتی، همــکاری، توافــق بــاال بــا دیگــران و رفتارهــای 
ــه  ــد ك ــا نشــان دادن ــه پســند می باشــد )10(. پژوهش ه جامع
ــدار  ــر نســبتاً پای ــزرگ شــخصيت در طــول عم ــل ب ــج عام پن
ــه  اســت امــا برخــی از ویژگی هــا در چرخــۀ زندگــی تمایــل ب
ــدان  ــا وج ــی ب ــال ویژگ ــرای مث ــد، ب ــش دارن ــش و كاه افزای
ــخصی و  ــط ش ــد رواب ــل رش ــه دلي ــن ب ــش س ــا افزای ــودن ب ب
ــی  ــا روان رنجــوری و برون گرای ــود و ی ــه ای بيشــتر می ش حرف

ــا افزایــش ســن تمایــل بــه كاهــش دارنــد )11 ،7(. ب

مقدمه
انســان دارای مجموعــۀ گســترده ای از تفاوت هــای فــردی1 
از  می باشــد.  شــناخت5  و  افــکار4  هيجانــات3،  رفتــار2،  در 
ــف  ــای مختل ــراد در عملکرده ــای اف ــوزادی تفاوت ه ــان ن زم
ارائــۀ  محرك هــا،  بــه  واكنــش  فعاليــت،  ســطح  ماننــد 
ــه دیگــران، احســاس ناراحتــی و  ــات مثبــت و منفــی ب هيجان
تحریک پذیــری، توجــه و عالقــه بــه محرك هــای جدیــد بــروز 
ــات  ــز در صف ــاالن ني ــان و بزرگس ــودكان، نوجوان ــد. ك می كن
ــی،  ــئوليت پذیری، همدل ــی، مس ــود نظم ده ــد خ ــول مانن معم
ــاوت هســتند.  ــا یکدیگــر متف ــی و هــوش ب تصویرســازی ذهن
ــای  ــول و در موقعيت ه ــول دورة تح ــات در ط ــی از صف برخ
ــر در دورة  ــی دیگ ــی برخ ــتند ول ــات هس ــون دارای ثب گوناگ
تغييــر  از  درجــه ای  مختلــف  موقعيت هــای  در  و  تحــول 
را نشــان می دهنــد )1(. مجموعــۀ صفــات تحــت عنــوان 
ــوی  ــوان الگ ــود، شــخصيت به عن ــذاری می ش شــخصيت6 نام گ
نســبتاً پایــدار تفاوت هــای فــردی در افــکار، هيجانــات و 
رفتارهــا در نظــر گرفتــه می شــود )2(. در واقــع شــخصيت هــر 
فــرد اصلی تریــن بعــد و ســاختار روانشــناختی اوســت كــه بــه 
شــکل گيری ســبک زندگــی وی كمــک می كنــد. ویژگی هــای 
شــخصيتی افــراد می توانــد الگوهایــی بــرای پيش بينــی رفتــار 
و حالت هــای روانــی فراهــم آورنــد و تفاوت هــای فــردی افــراد 
عامــل مهمــی در ميــزان ســازگاری بــا موقعيت هــای تنــش زا، 

ــد )3(. ــالمت روان می باش ــی و س ــدی از زندگ رضایتمن

ــود دارد،  ــخصيت وج ــا ش ــاط ب ــی در ارتب ــای مختلف رویکرده
رویکردهــای عمــدة شــخصيت شــامل: رویکــرد روان تحليلــی، 
رویکــرد انســان گرایی7، رویکــرد شــناختی -اجتماعــی8 و 
رویکــرد صفــات9 می  باشــد )4(. ســه رویکــرد عمــدة ابتدایــی 
بيشــتر بــر عوامــل مؤثــر بــر شــکل گيری و تحــول شــخصيت 
از  نظام منــد  طبقه بنــدی  نتوانســتند  و  می كننــد  اشــاره 
شــخصيت داشــته باشــند، در حالــی كــه رویکــرد صفــات بــه 
دليــل تــالش بــرای طبقه بنــدی نظام منــد و علمــی شــخصيت 
نســبت بــه ســه رویکــرد ابتدایــی جهــت طراحــی مقياس هایــی 
جهــت ســنجش شــخصيت و كاربــرد در امــور پژوهشــی دارای 
نقــاط قــوت بيشــتری اســت. در رویکــرد صفــات تمركــز 
ــدی  ــف، طبقه بن ــایی، تعری ــر شناس ــخصيت ب ــه ش ــبت ب نس
ــکل  ــراد را ش ــخصيت اف ــه ش ــژه ك ــات وی ــری صف و اندازه گي
پژوهشــگران  ایــن صفــات،  درك  بــا  می باشــد.  می دهــد 
معتقدنــد كــه می تواننــد بــه درك بهتــر از تفاوت هــای فــردی 
بيــن افــراد دســت یابنــد )5 ،4(. ســه دیــدگاه عمــده در ایــن 
ــس  ــط هان ــدگاه اول توس ــف- دی ــد: ال ــرح می باش ــه مط نظری

1 Individual differences
2 Behavior
3 Emotions
4 Thoughts
5 Cognitive
6 Personality
7 Humanis tic
8 Social cognitive
9 Trait
10 Extroversion vs. introversion

11 Neuroticism vs. s tability
12 Psychoticism vs. socialization
13 Cattell
14 Cos ta and McCrae
15 Extraversion
16 Neuroticism
17 Openness to experience
18 Conscientiousness
19 Agreeableness
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14 ســال فرانســوی مــورد بررســی قــرار داد، نتایــج نشــان داد 
پرسشــنامه از ســاختار پنــج عاملــی واضــح، ســازگاری داخلــی 
ــۀ  ــد )10(. مطالع ــد می باش ــب بهره من ــی مناس ــوب و روای خ
دیگــری بــا هــدف تحليــل عاملــی ایــن ابــزار در فرانســه نشــان 
داد، ســاختار عوامــل جهــت ســنجش شــخصيت در دوران 
كودكــی مناســب اســت )16(. همچنيــن در مطالعــات موریس، 
ــد،  ــری در هلن ــۀ 222 نف ــا نمون ــدرن25 )17( ب ــترز و دی مس
ــری  ــۀ 825 نف ــا نمون ــگادو26 )18( ب ــکو و هول ــو، كاراس دلباری
در اســپانيا و اســاو، ساســاكوا و فریــک27 )19( بــا نمونــۀ 1443 
نفــری در آلمــان نيــز نشــان دادنــد پرسشــنامۀ BFQ-C جهــت 
بررســی ویژگی هــای شــخصيتی پنــج عاملــی مناســب اســت. 
ــری، شــریفی و  ــی اكب ــز پژوهــش عل ــی ني ــات داخل در مطالع
صحراگــرد )12( كــه در اســتان چهارمحــال بختيــاری بــر روی 
نمونــۀ 445 نفــری انجــام شــد نتایــج نشــان داد كــه ضریــب 
ــرای خــرده مقياس هــای  ــرای كل مقيــاس 0/82 و ب ــی ب پایای

ــد. ــا 0/96 را دارا می باش ــه ای از 0/92 ت دامن
ــخصيت  ــل ش ــد عوام ــرض می كنن ــری ف ــک ك ــتا و م كاس
جهــان شــمول اســت و در همــۀ فرهنگ هــا یافــت می شــود در 
حالــی كــه برخــی دیگــر معتقدنــد ایــن عوامــل جهــان شــمول 
نيســتند و در هــر فرهنگــی بــر اســاس ویژگی هــای محيطــی، 
متفــاوت ظاهــر می شــوند )20(. نکتــه ای كــه بــه نظــر 
ــه  ــه شــخصيت ب ــن اســت ك ــول باشــد، ای ــل قب می رســد قاب
واســطۀ تأثيــرات ژنتيکــی و محيطــی شــکل می گيــرد، ژنتيــک 
اشــاره بــه پایه هــای زیســتی شــخصيت دارد و مهم تریــن 
فاكتــور در تأثيــرات محيــط، فرهنــگ اســت، فرهنگــی كــه از 
طریــق زبــان و الگوســازی رفتــاری در شــکل گيری شــخصيت 
نقــش مهمــی را ایفــاء می كنــد و تفاوت هــای فــردی در 
رفتــار، هيجانــات و افــکار بــه نظــر می رســد ناشــی از فرهنــگ 
ــع  ــد. در واق ــی می كن ــرد در آن زندگ ــه ف ــه ای اســت ك جامع
ــخصيتی  ــای ش ــه تفاوت ه ــک جامع ــی ی ــای فرهنگ ویژگی ه
ــایر  ــا س ــه ب ــه در مقایس ــراد آن جامع ــان اف ــارزی را در مي ب
جوامــع ایجــاد می كنــد )21(. بــرای مثــال در برخــی از 
ــم  ــد نظ ــخصيتی مانن ــای ش ــرا ویژگی ه ــای فردگ فرهنگ ه
ــئوليت پذیری،  ــتقالل و مس ــس، اس ــه نف ــاد ب ــب، اعتم و ترتي
كســب تجــارب جدیــد اهميــت بيشــتری دارد و در برخــی از 
فرهنگ هــای جمع گــرا ویژگــی شــخصيتی ماننــد احتــرام بــه 
دیگــران، دوســتدار دیگــران بــودن، فعاليــت زیــاد و پرتحریکــی 
ــازات  ــا دارای امتي ــن ویژگی ه ــا ای ــراد ب تشــویق می شــود و اف

بيشــتر اجتماعــی هســتند )20(.
ویژگی هــای  در  فرهنگــی  تفاوت هــای  نقــش  بــر  عــالوه 
ــه  ــد ك ــان می ده ــی نش ــات پژوهش ــرور ادبي ــخصيتی، م ش
ــاوت  ــز تف ــران ني ــران و پس ــخصيت در دخت ــل ش ــن عوام بي
وجــود دارد. كوكينــوس و ماركــوس28 گــزارش كردنــد كــه در 
پســران بــاالی ده ســال ســطوح باالتــری از عامــل برون گرایــی 

ــده در  ــر ش ــل ذك ــج عام ــواهد پژوهشــی پن ــه ش ــه ب ــا توج ب
دوران كودكــی و نوجوانــی نيــز وجــود دارد و شــخصيت 
كــودكان نيــز ماننــد دورة بزرگســالی می توانــد بــا پنــج عامــل 
شــخصيت توصيــف شــود )13 ،12(. اســتفاده از ابزارهــای 
ــان در  گوناگــون جهــت بررســی شــخصيت كــودكان و نوجوان
ــت. در  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــف م ــای مختل پژوهش ه
ــودكان و  ــخصيت ك ــنجش ش ــت س ــا جه ــی از پژوهش ه برخ
ــم اســتفاده  ــا معل ــن و ی ــزارش والدی ــای گ ــان از ابزاره نوجوان
ــزارش  ــر گ ــی ب ــای مبتن ــه ابزاره ــی ك شــده اســت. در صورت
ــا  ــن ابزاره ــد. ای ــت دارن ــن محدودی ــان چندی ــن و معلم والدی
ــرای  ــه ب ــی ك ــای درون ــرایط و حالت ه ــق از ش ــی دقي ارزیاب
ــن  ــن ممک ــد. همچني ــت ندارن ــاهده نيس ــل مش ــران قاب دیگ
ــای  ــار خط ــان( دچ ــن، معلم ــدگان )والدی ــخ دهن ــت پاس اس
هالــه ای و یــا اثــرات تمایــل بــه مركــز شــوند و برخــی شــرایط 
و حــاالت از نقطــه نظــر آن هــا كــم اهميــت باشــد و یــا 
ــرآورد  ــش ب ــا بي ــم ی ــا را ك شــدت برخــی شــرایط و ویژگی ه
كننــد، ایــن چنيــن محدودیت هایــی نقطــه ضعــف بزرگــی در 
ــای  ــن ابزاره ــت. بنابرای ــخصيت اس ــدی ش ــزارش و طبقه بن گ
خــود گزارشــی20 در شــخصيت بایســتی مــورد اســتفاده قــرار 
ــخصيت در  ــنجش ش ــای س ــن ابزاره ــی از مهم تری ــرد. یک گي
كــودكان و نوجوانــان بــر اســاس مــدل پنــج عاملــی شــخصيت 
توســط باربارانلــی، كاپــرارا، رابســکا و پاســتوری21 معرفی شــده 
اســت )14(. نســخۀ اوليــه ایتاليایــی می باشــد و پــس از آن بــه 
ــف  ــات مختل ــت. مطالع ــده اس ــه ش ــف ترجم ــای مختل زبان ه
نشــان می دهنــد نســخۀ انگليســی و اروپایــی 22BFQ-C از 
ــرد  ــت كارب ــد اســت و قابلي ــی مناســبی بهره من ــی و روای پایای
ــی  ــی های بالين ــخيص و بررس ــتفاده در تش ــش و اس در پژوه
ــان  ــدرا، پولم ــه لي ــی ك ــد )14 ،13(. در پژوهش را دارا می باش
و آليــک23، در نوجوانــان اســتونی انجــام دادنــد، نتایــج نشــان 
ــه،  ــه تجرب داده شــد كــه ویژگی هــای شــخصيتی گشــودگی ب
ــتقيم و روان  ــور مس ــه ط ــودن ب ــدان ب ــا وج ــری، ب توافق پذی
رنجــوری بــه طــور معکــوس بــا معــدل كل همبســتگی دارد و 
ــری در كالس  ــب توافق پذی ــه ترتي ــخصيتی ب ــای ش ویژگی ه
دوم و چهــارم و بــا وجــدان بــودن در كالس ششــم و دوازدهــم 
ــد )15(.  ــوزان می باش ــدل كل دانش آم ــدة مع ــی كنن پيش بين
در پژوهشــی توســط گایــو24 كــه بــر روی نوجوانــان آمریکایــی 
ــاس  ــاخ در مقي ــای كرونب ــد، آلف ــام ش ــال انج ــا 14 س 11 ت
رنجــوری  روان   ،0/78 برون گرایــی   ،0/88 توافق پذیــری 
ــد،  ــودن 0/78 می باش ــدان ب ــا وج ــودگی 0/80 و ب 0/82، گش
همچنيــن نتایــج كلــی نشــان می دهــد ایــن مقيــاس در 
ــی  ــی مطلوب ــی و پایای ــی از روای ــان آمریکای ــت نوجوان جمعي

ــت )14(. ــوردار اس برخ

در پژوهشــی دیگــر، ویژگی هــای روانســنجی پرسشــنامۀ 
ــا  ــودكان 8 ت ــری از ك ــه ای 386 نف ــر روی نمون BFQ-C را ب

20 Self-report
21 Barbaranelli, Caprara, Rabasca and Pas torelli
22 Big five ques tionnaires for children
23 Laidra, Pullmann and Allik
24 Gaio

25 Muris, Mees ters and Diederen
26 Del Barrio, Carrasco, Holgado
27 Essau, Sasagawa and Frick
28 Kokkinos and Markos
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مقایســۀ ویژگی هــای شــخصيت در دو گــروه دانش آمــوزان 
ــا 18 ســال انجــام شــد. ــر و پســر 8 ت دخت

مواد و روش ها
نــوع  از  كاربــردی  و  توصيفــی  مطالعــۀ  حاضــر  پژوهــش 
ــۀ  ــاری كلي ــۀ آم ــت. جامع ــوده اس ــی ب ــنجی و اعتباریاب روانس
دانش آمــوزان دختــر و پســر 8 تــا 18ســال مشــغول بــه 
ــۀ مــورد  ــر اســاس نمون تحصيــل در شــهر مشــهد می باشــد. ب
ــابه و  ــی مش ــی و خارج ــين داخل ــات پيش ــتفاده در مطالع اس
نمونــۀ مناســب جهــت انجــام تحليــل عاملــی )ابتــدا 500 نفــر 
ــت  ــد در نهای ــام ش ــری انج ــد و نمونه گي ــه ش ــر گرفت در نظ
ــه  ــنامه( از مطالع ــص پرسش ــل ناق ــل تکمي ــه دلي ــر )ب 50 نف
خــارج شــدند و در نهایــت پژوهــش بــر روی 450 نفــر انجــام 
شــد. روش نمونه گيــری خوشــه ای چنــد مرحلــه ای بــود بدیــن 
صــورت كــه ابتــدا نواحــی هفت گانــۀ آمــوزش و پــرورش شــهر 
ــه تصــادف انتخــاب شــدند  ــۀ 7-6-4-1 ب ــار ناحي مشــهد چه
ــه  ــی دورة اول و دوم و س ــۀ ابتدای ــه مدرس ــه س ــر ناحي و از ه
مدرســۀ متوســطه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــد و در هــر 
مدرســه بــر اســاس ليســت اســامی دانش آمــوزان در هــر كالس 
ــۀ  ــا تکميــل نمون ــه صــورت تصادفــی ت تعــدادی دانش آمــوز ب
450 نفــری انتخــاب و پرسشــنامه ها تکميــل شــدند. بــا توجــه 
ــه  ــنامۀ ترجم ــه پرسش ــی ب ــگران دسترس ــه پژوهش ــه اینک ب
ــه فارســی را نداشــتند، قبــل از نمونه گيــری و اجــرای  شــده ب
پرسشــنامه در مرحلــۀ اول پرسشــنامه ترجمــه شــد و محققــان 
و ســه متخصــص دیگــر كــه مســلط بــه زبــان انگليســی بودنــد 
ــد و بعــد هــر  ــان فارســی كردن ــه زب ــه ترجمــۀ روان ب اقــدام ب
ســؤال بــه وســيلۀ متخصــص دیگــر مجــدد بــه زبــان انگليســی 
ــودن  ــح و روان ب ــان از صحي ــرای اطمين ــد و ب ــده ش برگردان
ــه  ــر مقایســه شــدند، ســپس پرسشــنامه ب ــا یکدیگ ــه ب ترجم
ــا  ــنی 12 ت ــوان ردة س ــال و ده نوج ــا 11 س ــودك 8 ت ده ك
ــردد.  ــخص گ ــم مش ــوم و مبه ــوارد نامفه ــا م ــد ت 18 داده ش
پــس از اطمينــان كامــل از ترجمــۀ صحيــح و روان و مناســب 
بــودن هــر ســؤال، پرسشــنامه بــر روی نمونــۀ مــورد نظــر اجــرا 
ــدف  ــركت كنندگان از ه ــنامه ش ــل پرسش ــل از تکمي ــد. قب ش
ــركت در  ــت ش ــود را جه ــت خ ــدند و رضای ــش آگاه ش پژوه

ــد. پژوهــش اعــالم كردن
ابزارها

ــودكان ــرای ك ــخصيت ب ــزرگ ش ــل ب ــج عام ــنامۀ پن پرسش
ــرای اندازه گيــری  BFQ-C : پرسشــنامه ای 65 ســؤالی اســت ب
پنــج عامــل اساســی شــخصيت در كــودكان و نوجوانــان 
مــورد اســتفاده قــرار می گيــرد. عوامــل مــورد ســنجش: 
 -4 گشــودگی،   -3 رنجــوری،  روان   2 برون گرایــی،   -1
توافق پذیــری و 5- بــا وجــدان بــودن می باشــد. هــر ســؤال بــر 
ــده اســت:  ــدی ش ــرت درجه بن ــه ای ليک ــاس 5 درج ــک مقي ی
ــنامه  ــه. پرسش ــاً هميش ــا چهار=تقریب ــز ت ــاً هرگ از صفر=تقریب
ــا  ــودك و ی ــط ك ــود و توس ــرا می ش ــردی اج ــورت ف ــه ص ب

ــود )22(.  ــاهده می ش ــران مش ــه دخت ــبت ب ــودگی نس و گش
ــی اس ان29  ــدز و پ ــز، هرنان ــرز، جيمن ــش گوتي ــج پژوه نتای
نشــان داد كــه دختــران در مقایســه بــا پســران در عامل هــاي 
توافق پذیــری و روان رنجــوری و پســران در مقایســه بــا دختران 
وجــدان  بــا  و  توافق پذیــری  برون گرایــی،  ویژگی هــای  در 
بــودن، نمره هــای باالتــری را داشــتند )23(. پژوهش هــای 
ــام  ــال انج ــردان بزرگس ــان و م ــر روی زن ــه ب ــز ك ــی ني داخل
ــردان  ــان و م ــرات زن ــن نم ــد بي ــان می ده ــت نش ــده اس ش
ــود دارد.  ــي داری وج ــاوت معن ــخصيت تف ــل ش ــج عام در پن
بــرای مثــال پژوهــش شــکری، كدیــور و دانشــورپور نشــان داد 
ــای  ــا پســران در عامل ه ــران دانشــجو در مقایســه ب ــه دخت ك
ــران  ــا دخت ــه ب ــران در مقایس ــق و پس ــوری و تواف روان رنج
در عامل هــای برون گرایــی و بــا وجــدان بــودن نمره هــای 

باالتــری را گــزارش می دهنــد )24(. 
 BFQ-C در نهایــت بــر اســاس شــواهد پژوهشــی، پرسشــنامۀ
جهــت بررســی مــدل پنــج عاملــی شــخصيت در امــور 
مشــاوره ای )تحصيلــی، شــغلی، خانوادگــی( و درمــان به عنــوان 
یــک ابــزار خــود -گزارشــی بــرای كــودكان و نوجوانان مناســب 
اســت. البتــه بــرای اســتفادة بالينــی و پژوهشــی از مقياس هــای 
روانســنجی در هــر فرهنــگ و جامعــه بایــد ویژگی هــای 
ــدا  ــه ابت ــگ و جامع ــان فرهن ــنامه در هم ــنجی پرسش روانس
مــورد بررســی دقيــق قــرار گيــرد. بــا بررســی های انجــام شــده 
در مطالعــات شــخصيت در كشــور ایــران و همچنيــن تجــارب 
پژوهشــگران در امــور بالينــی و مشــاوره ای دوران تحــول 
كودكــی و نوجوانــی، پرسشــنامۀ BFQ-C مــورد اســتفاده 
ــتفاده  ــگ اس ــنامۀ آیزن ــراً از پرسش ــت و اكث ــه اس ــرار نگرفت ق
ــگ30 )7(  ــن و دیان ــر آل ــق نظ ــه طب ــی ك ــود، در صورت می ش
پنــج عامــل بــزرگ شــخصيت نظام مندتریــن طبقه بنــدی 
شــخصيت را در رویکــرد صفــات مطــرح می كنــد و تنهــا 
ــزرگ  ــل ب ــج عام ــدف ســنجش پن ــا ه ــاس روانســنجی ب مقي
ــد.  ــی می باش ــی و نوجوان ــخصيت BFQ-C در دوران كودك ش
كشــور ایــران از خــرده فرهنگ هــای مختلفــی تشــکيل شــده 
اســت و ســاختارهای عاملــی شــخصيت ممکــن اســت در هــر 
ــاز اســت در شــهرهای  ــن ني ــاوت باشــد، بنابرای فرهنگــی متف
ویژگی هــای  متفــاوت  فرهنگ هــای  خــرده  و  مختلــف 
روانســنجی پرسشــنامۀ پنــج عاملــی شــخصيت مــورد بررســی 
قــرار بگيــرد. از طرفــی دوران تحــول كودكــی و نوجوانــی 
ــای  ــناخت جنبه ه ــه ش ــتند ك ــول هس ــن دوران تح مهم تری
مختلــف شــناختی، هيجانــی، اجتماعــی، انگيزشــی و نگرشــی 
در مداخــالت روانشــناختی از اهميــت فــراوان برخــوردار اســت، 
ــاال  ــار ب ــی و اعتب ــا روای ــی ب ــتفاده از آزمون های ــن اس بنابرای
جهــت شــناخت ویژگی هــای شــخصيت دوران تحــول كودكــی 
ــۀ  ــن مطالع ــی دارد. بنابرای ــيار باالی ــت بس ــی اهمي و نوجوان
ــنجی  ــای روانس ــی ویژگی ه ــور بررس ــی به منظ ــر تالش حاض
ــهر  ــدارس ش ــان م ــودكان و نوجوان ــه ای از ك BFQ-C در نمون
ــی و  ــی روای ــار، بررس ــی اعتب ــدف، بررس ــه ه ــا س ــهد ب مش

29 Gutierrez, Jimenez, Hernández and Pcn
30 Allen and DeYoung
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ــداد 67  ــا تع ــال ب ــه 8 س ــوط ب ــن مرب ــی س ــترین فراوان بيش
مــورد )14/9 درصــد( و كمتریــن فراوانــی مربــوط بــه 12 ســال 

ــد. ــد( می باش ــورد )2/7 درص ــداد 12 م ــا تع ب

به منظــور بررســی ضریــب اعتبــار پرسشــنامه )همســانی 
درونــی( از ضریــب آالفــای كرونبــاخ اســتفاده شــد كــه ضرایــب 
ــری 0/73،  ــل توافق پذی ــی 0/64، عام ــل برون گرای ــار عام اعتب
ــل  ــوری0/72 و عام ــودن0/70، روان رنج ــدان ب ــا وج ــل ب عام
گشــودگی 0/70 و ضریــب آلفــای كرونبــاخ بــرای كل آزمــون 
ــر  ــده بيانگ ــت آم ــه دس ــب ب ــد، ضرای ــت آم ــه دس 0/80 ب
ــی  ــت بررس ــد. جه ــل می باش ــاال در عوام ــی ب ــانی درون همس
پایایــی از روش بازآزمایــی اســتفاده شــده كــه 30 نفــر از 
ــد از  ــاه بع ــک م ــه ی ــورت داوطلبان ــه ص ــركت كنندگان ب ش
ــد،  ــل كردن ــنامه را تکمي ــدد پرسش ــنامه مج ــرای پرسش اج
ضرایــب بــه دســت آمــده دامنــه ای از 0/85 بــرای گشــودگی 
ــه  ــود ك ــزارش می ش ــودن گ ــدان ب ــا وج ــرای ب ــا 0/92 ب ت
ــار  ــدة اعتب ــان دهن ــه نش ــت ك ــطح 0/001 معني داراس در س

ــد. ــنامه می باش ــی پرسش ــاالی بازآزمای ب

ــه ترتيــب در عامــل  ــج نشــان داد كشــيدگی و چولگــی ب نتای
برون گرایــی )486/، 0/433-( عامــل توافق پذیــری )0/280، 
بــودن )0/423-، 0/019-(،  بــا وجــدان  عامــل   ،)-0/380
ــودگی  ــل گش ــوری )0/338-، 0/044( و عام ــل روان رنج عام
ــده در  ــت آم ــه دس ــر ب ــد. مقادی )0/597-، 0/172-( می باش
بــازة )2، 2-( قــرار دارد. یعنــی از لحــاظ كشــيدگی و چولکــی 
متغيرهــای پژوهــش طبيعــي بــوده و توزیــع آن متقــارن اســت. 
همچنيــن نتایــج آزمــون كولموگــروف –اســميرنوف نيــز نشــان 
ــي  ــای پژوهــش طبيع ــه متغيره ــوط ب ــای مرب ــه داده ه داد ك

.)P>0/05( می باشــد 

ــنامه  ــنجی پرسش ــت روانس ــردد. كيفي ــل می گ ــوان تکمي نوج
ــده  ــی ش ــف بررس ــورهای مختل ــان كش ــودكان و نوجوان در ك
ــت )26 ،25(.  ــده اس ــات ش ــی آن اثب ــی و پایای ــت و روای اس
ــی  ــل برون گرای ــرای عام ــاخ ب ــای كرونب ــب آلف ــد ضری در هلن
ــودن0/74، گشــودگی  ــا وجــدان ب 0/78، توافق پذیــری0/80، ب
ــز  ــان ني ــد )17(. در آلم ــوری 0/83 می باش 0/71 و روان رنج
ــا  ــۀ بيــن 0/74 گشــودگی ت ــاخ در دامن ــب آلفــای كرونب ضری

ــد )19(. ــت آم ــه دس ــری ب 0/88 توافق پذی
تجزیه و تحلیل داده ها

ــا اســتفاده از نســخۀ  ــا ب پــس از جمــع آوری اطالعــات، داده ه
22 نرم افــزار آمــاری SPSS مــورد تجزیــه و تحليــل قــرار 
گرفــت. از ميانگيــن و انحــراف اســتاندارد جهــت گــزارش 
شــاخص های توصيفــی داده هــا اســتفاده شــد. همچنيــن 
ضریــب پایایــی عوامــل پرسشــنامه بــا فرمــول آلفــای كرونبــاخ 
بــرآورده شــد و جهــت بررســی پایایــی بازآزمایی از همبســتگی 
پيرســون اســتفاده شــد. بــرای بررســی روایــی، تحليــل عاملــی 
ــای پژوهــش  ــودن داده ه ــي ب اكتشــافی محاســبه شــد. طبيع
كولموگــروف  آزمــون  و  چولگــی  كشــيدگی،  اســاس  بــر 
-اســميرنوف ســنجيده شــد، همچنيــن بــرای مقایســۀ نمــرات 
دانش آمــوزان دختــر و پســر در مقيــاس پرسشــنامۀ شــخصيت 
ــرای دو گــروه مســتقل اســتفاده  BFQ-C از آزمــون (t-tes t) ب

ــه شــد. ــي داری 0/05 در نظــر گرفت شــد. ســطح معن
یافته ها

نمونــۀ پژوهــش شــامل 450 نفــر از دانش آمــوزان شــهر 
ــا ميانگيــن ســنی  ــا 18 ســال ب ــف ســنی 8 ت مشــهد، در ردی
11/51 و انحــراف اســتاندارد 2/70 می باشــد كــه از ایــن 
تعــداد 37/6 درصــد پســر و 48/3 درصــد دختــر بــوده اســت. 

جــدول 1- ميانگيــن، انحــراف اســتاندارد، ضرایــب آلفــای كرونبــاخ و ضرایــب اعتبــار بازآزمایــی در پرسشــنامۀ پنــج عاملــی 
.BFQ-C شخصيت 

جدول 2- نتایج آزمون T مستقل، مقایسۀ ویژگی های شخصيتی دختر و پسر.
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اول 6/65، عامــل دوم 6/26، عامــل ســوم 5/90، عامــل چهــارم 
ــد.  ــس را دربردارن 5/90 و عامــل پنجــم 5/31 درصــد از واریان
به منظــور بررســی انطبــاق عوامــل بــه دســت آمــده در تحليــل 
عوامــل بــا 5 مقيــاس مشــخص شــده آزمــون از نتایــج حاصــل 
ــتفاده  ــس اس ــا واریماك ــل ب ــه عوام ــش یافت ــس چرخ از ماتری
ــای 63-65- ــه بخش ه ــد ك ــان می ده ــدول 4 نش ــد، ج گردی

عامــل  در   9-13-34-42-43-44-46-48-50-52-57-59
-20-22-24-25-30-33-36-37-56-60 بخش هــای  اول، 
18-14-12-7 در عامــل دوم، بخش هــای 45-51-62-64-

بخش هــای  ســوم،  عامــل  در   28-27-21-11-2-32-38
در   3-4-6-8-15-17-29-31-35-39-49-53-54-58-61
عامــل چهــارم و بخش هــای 19-23-26-40-41-47-55-

ــرد. ــرار می گي ــم ق ــل پنج 16-10-5-1 در عام

ــر و  ــن دخت ــيتی بي ــای جنس ــود تفاوت ه ــه وج ــه ب ــا توج ب
ــد،  ــی ش ــس بررس ــن دو جن ــخصيت در بي ــل ش ــر، عوام پس
ــی  ــون ت ــل از آزم ــه حاص ــدول 2 ك ــدرج در ج ــات من اطالع
ــک  ــچ ی مســتقل می باشــد، نشــان داد بيــن دو جنــس در هي

ــدارد. ــود ن ــی داری وج ــاوت معن ــخصيت تف ــل ش از عوام

بــا توجــه بــه جــدول KMO ،3، 0/75 اســت كــه نشــان دهندة 
ــا  ــر داده ه ــی ب ــتگی مبتن ــس همبس ــا و ماتری ــت داده ه كفای
ــه  ــل ب ــل عوام ــت. تحلي ــی اس ــل عامل ــه تحلي ــرای ورود ب ب
ــژة  ــدار وی ــه مق ــان داد ك ــی نش ــت نمای ــر درس روش حداكث
ــر  ــۀ مقادی ــه مجموع ــد ك ــه می باش ــل توج ــل، قاب ــج عام پن
ــی  ــه طــور كل عامل هــای اســتخراج شــده پــس از چرخــش ب
ــل  ــد، عام ــن می كنن ــس كل را تبيي ــد از واریان 30/04 درص

جدول 3- كفایت داده ها جهت ورود به تحليل عاملی.

جدول 4- تحليل عوامل پرسشنامۀ BFQ-C پس از چرخش.
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پنــج عاملــی شــخصيت اســتفاده شــد. نتایــج تحليــل عوامــل 
در ایــن پژوهــش نشــان داد پرسشــنامۀ پنــج عامــل شــخصيت 
ــان دارای روایــی ســازة نســبتاً خوبــی اســت  كــودكان و نوجوان
ــل  ــج عام ــی شــخصيت پن ــج عامل ــۀ پن ــا نظری ــق ب ــه منطب ك
ــس )12(  ــش موری ــد. در پژوه ــرار می ده ــنجش ق ــورد س را م
عوامــل 36 درصــد از واریانــس را تبييــن می نمایــد، در پژوهــش 
ــس را  ــد از واریان ــل 53 درص ــکاران )21( عوام ــی و هم باربارانل
تبييــن می كننــد، در پژوهشــی دلباریــوو و كاراســکو )26( 
عوامــل 19/82 درصــد از واریانــس را تبييــن می كننــد. در 
پژوهــش علــی اكبــری، شــریفی و صحــرا گــرد )8( كــه در ایران 
ــن  ــس كل را تبيي ــد از واریان ــل 60/47 درص ــد عوام ــام ش انج
ــر از  ــش حاض ــده در پژوه ــت آم ــه دس ــس ب ــد. واریان می كنن
برخــی مطالعــات بيشــتر اســت )26 ،10( و از برخــی مطالعــات 
كمتر اســت )12 ،8(. ســؤاالت شــمارة 61 ،53 ،41 ،30 ،16 ،13 
،5 ،3 كمتریــن همبســتگی را بــا عامل هــا دارنــد و همبســتگی 
ــا حــذف و یــا تغييــر شــکل  آن هــا زیــر 30 می باشــد، شــاید ب

ایــن ســؤاالت روایــی پرسشــنامه افزایــش یابــد.
ــخصيت  ــای ش ــۀ ویژگی ه ــز مقایس ــش ني ــوم پژوه ــدف س ه
ــرای مقایســۀ نمــرات  ــود. ب ــران و پســران ب ــروه دخت در دو گ
ــزرگ  ــی ب ــر و پســر در مقيــاس پنــج عامل دانش آمــوزان دخت
شــخصيت از آزمــون آمــاری t بــرای دو گروه مســتقل اســتفاده 
گردیــد. نتایــج آزمــون نشــان می دهــد كــه مقــدار t بــه دســت 
آمــدة شــخصيت در دانش آمــوزان دختــر و پســر تفــاوت 
ــا  ــی پژوهش ه ــا برخ ــه ب ــدارد ك ــر ن ــا یکدیگ ــی داری ب معن
ــوزادی  ــخصيت از دوران ن ــد. ش ــو می باش )27 ،17 ،2( ناهمس
ــی  ــان دورة نوجوان ــد و در پای ــکل گيری می كن ــه ش ــروع ب ش
بــه ثبــات می رســد، پژوهش هــای مختلــف نشــان دادنــد 
ــاوت  ــران تف ــران و پس ــخصيت در دخت ــای ش ــن ویژگی ه بي
وجــود دارد ولــی نتایــج ایــن پژوهــش كــه بــر روی دختــران 
ــاوت  ــان داد تف ــد نش ــام ش ــران انج ــور ای ــران در كش و پس
ــش  ــت نق ــوان گف ــاید بت ــدارد. ش ــن دو جنســيت وجــود ن بي
فرهنــگ و انتظاراتــی كــه توســط والدیــن و جامعــه در دوران 
ــاوت  ــاد تف ــرای ایج ــی رود، ب ــران م ــران و پس ــول از دخت تح
ــال در  ــرای مث ــد. ب ــم باش ــخصيت مه ــل ش ــرات عوام در نم
ــدای دوران كودكــی از  ــه از همــان ابت ــا ك برخــی از فرهنگ ه
ــا نظــرات دیگــران همســو باشــند،  دختــران انتظــار مــی رود ب
نظــرات خــود را بيــان نکننــد و در واقــع مطيــع و فرمان بــردار 
منابــع قــدرت باشــند دختــران در عامــل توافق پذیــری نمــرات 
باالتــری نســبت بــه پســران دریافــت كننــد )23(. بــا ایــن حال 
ــه  ــت ك ــان داده اس ــزرگ نش ــی ب ــات بين الملل ــه مطالع گرچ
ــای  ــيتی در ویژگی ه ــای جنس ــا تفاوت ه ــازگار ب ــای س الگوه
ــورد  ــی در م ــان بزرگســاالن وجــود دارد، ول شــخصيتی در مي
تفاوت هــای جنســيتی در شــخصيت كــودكان و نوجوانــان 
و نقــش فرهنــگ و ســن در شــکل دادن آن هــا مطالعــات 
كمتــری صــورت گرفتــه و نيــاز اســت پژوهش هــای آینــده بــر 
روی نقــش فرهنــگ در تفــاوت و یــا عــدم تفــاوت جنســيتی در 
شــخصيت بررســی انجــام دهنــد )30 ،29(. مطالعــۀ دی بــول32 

بحث و نتیجه گیری
ــراد اســت كــه شــامل  شــخصيت نشــان دهندة ویژگی هــای اف
الگوهــای نســبتاً بــا ثبــات فکــری، هيجانــی، انگيزشــی، 
ــایی  ــت شناس ــی جه ــت. آزمون های ــاری اس ــناختی و رفت ش
ــدام از  ــر ك ــه ه ــده اســت ك ــاخته ش و بررســی شــخصيت س
الگــوی خاصــی پيــروی می كننــد در ســاخت و بررســی 
آزمون هــای عينــی شــخصيت فــرض بــر آن اســت كــه 
ــه  ــود ك ــکيل می ش ــی تش ــا ویژگی های ــا ی ــخصيت از رگه ه ش
شــدت و انــدازة آن در افــراد مختلــف متفــاوت اســت و دارای 
ــای  ــن نظریه ه ــی از جامع تری ــد. یک ــی می باش ــات و پایای ثب
ــاب شــخصيت نظریــۀ پنــج عاملــی كاســتا  مطــرح شــده در ب
و مــک كــری اســت كــه شــخصيت را بــه پنــج عامــل بــزرگ 
تقســيم می كنــد، در واقــع ویژگی هــای شــخصيت را بــه 
منزلــۀ عامــل مطــرح كردنــد )27(، در هميــن راســتا پژوهــش 
حاضــر بــا هــدف بررســی ویژگی هــای روانســنجی پرسشــنامۀ 
پنــج عاملــی شــخصيت كــودكان و نوجوانــان، شــامل بررســی 
ــر و  ــوزان دخت ــرات دانش آم ــۀ نم ــی و مقایس ــار و روای اعتب
پســر شــهر مشــهد انجــام شــد. هــدف اول پژوهــش بررســی 
پایایــی پرسشــنامۀ BFQ-C بــود. جهــت بــرآورد ضریــب 
اعتبــار و همســانی درونــی از ضریــب آلفــای كرونبــاخ اســتفاده 
ــل  ــی0/64، عام ــل برون گرای ــار عام ــب اعتب ــه ضرای ــد ك ش
توافق پذیــری0/73، عامــل بــا وجــدان بــودن 0/70، روان 
ــای  ــب آلف ــودگی 0/70 و ضری ــل گش ــوری 0/72 و عام رنج
ــب  ــد، ضرای ــت آم ــه دس ــون 0/80 ب ــرای كل آزم ــاخ ب كرونب
بــه دســت آمــده بــرای هدف هــای پژوهشــی كافــی اســت امــا 
ــار  ــب اعتب ــودن ضرای ــاال ب ــور بالينــی ب جهــت اســتفاده در ام
آزمــون اهميــت فراوانــی دارد و پيشــنهاد می شــود بایــد 
ــن راســتا  ــن در ای ــاالی 0/90 باشــد، بنابرای ــار ب ــب اعتب ضرای
ــود  ــرای بهب ــده ب ــای آین ــد در پژوهش ه پژوهشــگران می توانن
ــار پرسشــنامه، برخــی ســؤاالت كــه همبســتگی پایينــی  اعتب

ــد. ــد را حــذف نماین ــل دارن ــا عوام ب
ــری  ــۀ 222 نف ــکاران )17( در نمون ــس و هم ــش موری پژوه
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــنامه م ــی پرسش ــانی درون همس
ــج  ــنامۀ پن ــب پرسش ــی مناس ــانی درون ــر همس ــج بيانگ نتای
عاملــی شــخصيت می باشــد. آلفــای كرونبــاخ بــه دســت آمــده 
توافق پذیــری 0/80، روان رنجــوری 0/83،  بــرای مقيــاس 
برون گرایــی 0/78، گشــودگی 0/71 و بــا وجــدان بــودن 0/74 
می باشــد. نتایــج پژوهــش علــی اكبــری، شــریفی و صحراگــرد 
)12(، اليــور و هــرو )10(، گایــو )14( و ماليــخ، واســين، 
ــزار از  ــن اب ــد ای ــان می ده ــروا31 )28( نش ــن و تيخومي وروني
ــی  ــج بازآزمای ــی برخــوردار اســت. نتای ــی باالی همســانی درون
ــۀ 30  ــی در فاصل ــی بازآزمای ــی باالی ــان دهندة پایای ــز نش ني
روزه اســت كــه نتایــج بــه دســت آمــده  بــا پژوهش هــای اليــور 

ــد. ــو می باش ــو )10( همس ــرو )7( و گای و ه
هــدف دوم پژوهــش بررســی روایــی پرسشــنامۀ BFQ-C بــود، 
ــدل  ــل م ــل عوام ــی ســازة تحلي ــی از روای جهــت بررســی روای

31 Malykh, Vasin, Voronin and Tikhomirova
32 De Bolle
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33 Eysenck personality ques tionnaire

ــرد.  ــاره ك ــنامه ها اش ــل پرسش ــا در تکمي ــزة آن ه ــدم انگي و ع
ــه در پایایــی بازآزمایــی كــم هســت، هــر چنــد در  تعــداد نمون
ــا  اكثــر مطالعــات هميــن تعــداد مدنظــر قــرار گرفتــه اســت، ب
ایــن حــال تعــداد باالتــر نمونــه اطمينــان بيشــتری در پایایــی 
بازآزمایــی فراهــم می ســازد. همچنيــن از فرم هــای همتــا ماننــد 
پرسشــنامۀ شــخصيت آیزنــگ )EPQ)33 و یــا شــخصيت هگزاكو 
ــود در  ــنهاد می ش ــت، پيش ــده اس ــتفاده نش (HEXACO) اس
پژوهش هــای آینــده همبســتگی بيــن عوامــل پرسشــنامۀ 

ــود. ــی ش ــو بررس ــگ و هگزاك ــنامۀ آیزن BFQ-C و پرسش

تشكر و قدردانی
امــر  از مســئولين محتــرم مدارســی كــه در  بدینوســيله 
ــل  ــکاری در تکمي ــش و هم ــراي پژوه ــراي اج ــي ب هماهنگ
مي گــردد.  قدردانــي  داشــته اند،  مســاعدت  پرسشــنامه ها 
ــی  ــری روانشناس ــالۀ دكت ــتخرج از رس ــر مس ــش حاض پژوه
دانشــگاه فردوســی مشــهد می باشــد. اخــالق پژوهشــی توســط 
ــد  ــورد تأیي ــهد م ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش ــروه روانشناس گ

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

و همــکاران نشــان می دهــد بيشــترین تفــاوت جنســيتی 
در ویژگی هــای شــخصيت در ســن 17 ســال نشــان داده 
ــرای عــدم وجــود تفــاوت  می شــود )29(. شــاید یــک دليــل ب
جنيســتی، فراوانــی كمتــر شــركت كنندگان ایــن پژوهــش در 

ــوده اســت. ــاال ب ــه ب ســن 17 ســال ب

ــات  ــرور ادبي ــده و م ــت آم ــه دس ــای ب ــوع از یافته ه در مجم
پژوهشــی می تــوان نتيجــه گرفــت آزمــون پنــج عاملــی 
شــخصيت كــودكان و نوجوانــان از ویژگی هــای روانســنجی 
ــزار در  ــن اب ــود ای ــنهاد می ش ــت. پيش ــوردار اس ــبی برخ مناس
ــرار  ــر تک ــی دیگ ــای جمعيت ــران و گروه ه ــهرهای ای ــایر ش س
ــل  ــا عوام ــن ب ــتگی پایي ــه همبس ــؤاالتی ك ــی س ــود و برخ ش
دارنــد حــذف شــود و بعــد از آن ضرایــب اعتبــار بررســی شــود 
و همچنيــن از ســایر روش هــای روایــی ماننــد روایــی همزمــان 
و یــا تشــخيصی نيــز اســتفاده گــردد، عــالوه بــر آن همبســتگی 
ــن و  ــزارش والدی ــای گ ــا ابزاره ــی ب ــود گزارش ــزار خ ــن اب ای
ــای  ــرد. از محدودیت ه ــرار گي ــنجش ق ــورد س ــان م ــا معلم ی
پژوهــش می تــوان بــه همــکاری پایيــن برخــی از دانش آمــوزان 
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